
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000093-38.2011.815.0501 (050.2011.0000093-7/001)
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Mamede.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
ADVOGADO: David Sombra Peixoto.
AGRAVADO: Júlio Vieira Dantas.
ADVOGADO: Raimundo Nóbrega.

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO. COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM  OUTROS  ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
MONOCRÁTICA ESTEADA EM  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 
REQUISITOS DO ART. 557,  CAPUT, DO CPC, NÃO AFASTADOS. ÔNUS DO 
RECORRENTE. DESPROVIMENTO.

É ônus do agravante provar que os requisitos do art. 557, caput, do CPC, não foram 
observados pelo relator que negou seguimento ao recurso originalmente interposto. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
Interno n.º 0000093-38.2011.815.0501, em que figuram como Agravante o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. e Agravado Júlio Vieira Dantas.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do relator, negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO.

O Banco do Nordeste do Brasil  S.A. interpôs  Agravo Interno contra  a 
Decisão  Monocrática,  f.  154/156,  que  negou  seguimento  à  Apelação  por  ele 
interposta contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São 
Mamede, nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança por ele ajuizada em face de 
Júlio Vieira Dantas,  que  julgou parcialmente procedente o pedido condenando o 
Réu ao pagamento dos juros remuneratórios vencidos referentes ao financiamento 
representado  pela  Escritura  Pública  de  Assunção  de  Dívida  e  Pacto  Adjeto  de 
Hipoteca, no valor de R$ 5.086,99, como também dos juros vencidos no curso do 
processo.

Alegou que a Escritura Pública de Assunção de Dívida e Pacto Adjeto de 
Hipoteca  possui  cláusula  expressa  que  versa  sobre  a  aplicação  de  comissão  de 
permanência em caso de  inadimplemento,  sem que haja  cumulação como outros 
encargos, razão pela qual entende que sua admissibilidade deve ser admitida, desde 
que não cumulada com os demais encargos.

Pugnou pelo provimento do Recurso com o reconhecimento da legalidade da 
comissão de permanência não cumulada com outros encargos.

É o Relatório.



Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Cabia ao Agravante comprovar que a Decisão Monocrática não atendeu aos 
requisitos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  ou  seja,  não  se  arrimou  em Súmula  ou 
Jurisprudência  dominante  deste  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de 
Tribunal Superior, ônus do qual não se desvencilhou.

As  razões  do  Agravo  Interno  são  no  sentido  da  jurisprudência  que 
fundamentou a Decisão atacada.

A Monocrática baseou-se em jurisprudência dominante do Superior Tribunal 
Justiça1, no sentido de que é admitida a incidência de comissão de permanência após 
o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 
moratórios, correção monetária e ou multa contratual.

No caso dos autos, como houve a cumulação dos juros vencidos no valor de 
R$  5.086,99,  com  a  comissão  de  permanência,  no  de  R$  1.002,16,  conforme 
demonstra  o resumo da dívida apresentada pelo Banco Apelante,  f.  04,  referidos 
cálculos  destoam  do  entendimento  jurisdicional  vigente,  pelo  que  mantenho  a 
Monocrática guerreada pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa  
de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos 
moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de  
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (STJ, AgRg no  
AREsp  449462/MS,  Terceira  Turma,  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti,  julgado  20/02/2014,  publicado  no  de  DJe  
14/03/2014).

A Seção Segunda, por unanimidade, reiterou seu entendimento sobre a incidência de comissão de permanência  
após o vencimento da dívida. Reafirmou a jurisprudência adotada desde o leading case (AgRg no REsp 706.368-
RS, DJ 8/8/2005), que em sua ementa dispõe: “É admitida a incidência de comissão de permanência após o 
vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e  
ou multa contratual”. Assim, a Seção não conheceu do recurso especial. (REsp 863.887/RS, Segunda Seção, Rel.  
Min. Ari Pargendler, julgado em 14/03/2007, publicado no DJe de 21/11/2008).


